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ระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร มีลักษณะงาน
ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความชํ า นาญ และมี ป ระสบการณ์ รวมทั้ ง มี ก ารสู ญ เสี ย บุ ค ลากรในสายงานนี้
เป็นจํานวนมาก สมควรกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ บุ คลากรทางการศึ กษา ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการในสายงานนิติ ก าร
ตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ อัน เป็น ตําแหน่ง
ตามกรอบอัต รากํ าลั งที่ ก.ค.ศ. กํา หนด ซึ่ งมีคุ ณ สมบัติ อยู่ใ นหลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไข ดั งต่อ ไปนี้
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
(๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่งได้มีการกําหนดหรือรับรองในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้าราชการพลเรือน
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร
บุคลากรทางการศึกษาที่ ผ่านการอบรมหลักสูต รนั กกฎหมายภาครั ฐ ซึ่ง จัด โดยสํ านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรแล้ว
(๒) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งมีมาตรฐาน
เดีย วกัน กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้ าราชการพลเรือนผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ในมาตรฐานตําแหน่ง
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.”
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ข้อ ๔ การได้รับ พ.ต.ก. ของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) ในกรณีได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ตําแหน่งในหน่วยงานการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ดังนี้
(ก) ดํารงตํา แหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบั ติการ ตํา แหน่ งนิ ติกร ซึ่ งปฏิบัติ งาน
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลังสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือไม่น้อยกว่าสี่ปีย้อนหลัง
สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
(ข) ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ๔,๕๐๐ บาทต่อเดือน
(ค) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีย้อนหลัง ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ผู้ใดดํารงตําแหน่งนิติกรในระดับที่สูงขึ้นแต่ยังไม่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหน่งที่สูงขึ้นนั้น
ให้มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่เคยได้รับอยู่เดิม
(๒) ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือในส่ว น
ราชการหรือหน่วยงานอื่นอัน เป็นเหตุให้ผู้นั้น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตามข้อกําหนดนี้
เมื่อใด ให้งดจ่าย พ.ต.ก. สําหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นต้นไป
(๓) ผู้ที่จะรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ระหว่างได้รับ พ.ต.ก.
(ข) เป็ น ผู้ ผ่า นการประเมิน คุณ สมบั ติต ามหลั กเกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ ก.ค.ศ. กํ าหนด
ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในการได้รับ พ.ต.ก. ของข้าราชการพลเรือน
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตําแหน่งนิติกร
ข้อ ๕ ผู้ได้รับ พ.ต.ก. ตามระเบียบนี้ผู้ใดปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ
พ.ต.ก. สําหรั บเดือนนั้น ตามส่ ว นของจํานวนวัน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิบัติงาน
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. สําหรับเดือนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลาป่วย ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทําการ
เว้นแต่เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก.ค.ศ. อาจกําหนดให้ได้รับ พ.ต.ก. เกินหกสิบวันทําการ
ได้ตามควรแก่กรณี
(๒) กรณีลาคลอดบุตร ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ
แต่สําหรับในปีแรกที่รับราชการ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณนั้นไม่เกินสิบห้าวันทําการ
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(๔) กรณีลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิท ธิ
ลาพักผ่อนประจําปีตามที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิใช่เป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข้ารับราชการ และตั้งแต่เริ่มรับ
ราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับ พ.ต.ก.
ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน
(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลา
ได้ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถา้ พ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก
ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่าย พ.ต.ก. หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก
(๗) กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลา
ได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

